
Dinsdag 13 december
Aanvang 19.30 uur

11 ronden voor € 8.50

Zondag 8 januari a.s. nieuwjaarsbijeenkomst
Meer informatie hierover in de bijgevoegde bijlage

    Ouderenvereniging Geertruidenberg
                              

KBO enquête                                                   
Jaargang  11 - nr.11                                                                                                                   december 2016

Welkom aan onze nieuwe leden: dhr. Arjan van de Sanden en dhr. Wim Riool.

Droevig nieuws: We hebben bericht gekregen dat ons lid en een kaartliefhebber dhr. Aad van 

Hoorn plotseling is overleden. Wij wensen zijn familie en vriendin Jeanne veel sterkte bij het verlies

van hun dierbare.

Kerstviering: 16 december, U kunt zich nog opgeven voor deze activiteit bij één van onze bar-

vrijwilliger   tot uiterlijk 10 december a.s.

Kerststukjes maken: 19 december,  U kunt zich nog opgeven voor deze activiteit bij één van onze 

barvrijwilliger  tot uiterlijk 7 december a.s.

Agenda: 13 december bingo – 16 december kerstbijeenkomst – 18 december inloop  – 19 december 

kerststukjes maken.  

Vestingzicht: Maandag 26 december is Vestingzicht gesloten, 2e Kerstdag

                                          ++++++++++++++++++++++++++++

Rik en joker marathon: ( ingezonden > Joan Janssen) Op zaterdag 12 november j.l. vond weer de 

halfjaarlijkse rik- en jokermarathon plaats in ons gebouw Vestingzicht. Vanaf 8 uur s’morgens waren

er al diverse vrijwilligers aanwezig om alles voor te bereiden, voor weer een drukke en lange dag. 

Liters koffie en thee moesten worden gezet, cake gesneden en ca. 180 broodjes gesmeerd en belegd. 

Later zouden de kroketten nog volgen…

De computer, om de tellingen te registreren, moest natuurlijk ook worden geinstalleerd, want het

moet wel secuur gebeuren allemaal.

Om circa kwart over 9 kwamen de eerste kaarters binnen. Al gauw was het hele gebouw gevuld. De

zaal was tot en met de laatste stoel bezet. 82 Kaarters namen deel aan dit toernooi. Er waren dan

ook fraaie prijzen te winnen. Mooie en goedgevulde boodschappentassen en heerlijke vleesschotels,

naast nog diverse kleinere prijzen. ’s Ochtends werd er nog rondgegaan met kaas en worst en na 2

ronden was het lunchtijd en was iedereen toe aan een kop soep en broodjes met kroket en ham of

kaas. Na de maaltijd volgden wederom 2 ronden, waarin nog eens werd rondgegaan met gefrituurde

snacks. Daarna was iedereen in afwachting van de uitslag en prijsuitreiking.

Alle gasten/kaarters werden bedankt voor hun aanwezigheid, evenals alle vrijwilligers van die dag.

Het was weer een geslaagd en gezellig toernooi geweest! Allemaal graag tot een volgend keer.

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



Meerdaagse busreis 1: ( ingezonden > Joan Janssen)  

Woensdag 16 november j.l. had het Bestuur een informatieavond georganiseerd om de belangstelling

te peilen van onze leden voor een meerdaagse busreis. Dit naast de jaarlijkse 1-daagse busreis. Er 

waren zo’n 30 leden op afgekomen. Ook was hiertoe Busonderneming de Korte uitgenodigd. Hun 

bedrijfsonderdeel voor meerdaagse reizen is ondergebracht in Jara Travel. De heer de Korte hield 

een praatje over zijn familiebedrijf dat SGR gecertificeerd is en gebruik maakt van de ruimere en 

luxe Royal Class bussen. Echter…..deze avond bracht niet wat wij, zowel het Bestuur als de leden, 

ervan hadden verwacht. Jara Travel had slechts één 5-daagse reis naar Ieper in Belgie, welke 

standaard in zijn programma zit. Wij hadden concrete voorstellen verwacht met reisdoel, aantal 

dagen, aard van verzorging (heel of half pension) en ingesloten excursies etc. en voor welke prijs. 

En dat toegespitst op onze doelgroep; dus voor ouderen en rekening houdend met het feit dat er ook 

minder valide mensen (rollator en eventueel rolstoel) mee kunnen. Waarschijnlijk berustte e.e.a. op 

een communicatiefout tussen ons en de busonderneming.  Maar we gaan door met ons idee en 

pakken het anders aan; dus……… wordt vervolgd.

Meerdaagse reis 2: Er zijn tijdens boven genoemde bijeenkomst 19 enquête formulieren in gevuld, 

waarbij men bij een vraag meerdere kruisjes konden zetten.

- Heeft U belangstelling voor een meerdaagse busreis: ja > 19 maal

- Hoeveel dagen: 2 dg. > 2  / 3 dg. > 4 / 4 dg. 5 en voor een 5 daagse busreis > 13maal.

- Welk land heeft Uw voorkeur: Duitsland > 13 / Oostenrijk > 5 /  België > 4 / Nederland 2 en  

   als het maar gezellig is > 5.

- Wat is het maximale bedrag dat U hier wil besteden: € 450,- > 1 / € 400,- > 6 / € 300,- > 3 en 

   € 250,- >  2 maal.

- Suggesties? vol pensioen – half pensioen - excursies – voorjaar – alles erop en eraan – geen 

  toeslag 1 persoons kamer.

Meerdaagse reis 3: naar aanleiding van de getoonde belangstelling voor een meerdaagse reis en de 

in gevulde enquête formulieren heeft het bestuur bij meerdere busorganisaties een offerte 

aangevraagd voor een 4 daagse reis richting Duitsland en op de datum 16 t/m 19 mei a.s.

Zo gauw de informatie hierover binnen is, zal er voor de belangstellende een informatieavond plaats 

vinden

Sint Nicolaas viering: ( ingezonden > Joan Janssen) Vrijdag 2 december hadden wij weer onze jaarlijkse 

Sinterklaasviering. Na binnenkomst en een kopje koffie of thee kon de middag beginnen. DJ Aswin Joore en

Gerrit Uittenberg zorgden voor de entertainment. Met 79 leden mochten wij geheel onverwacht de goede 

Sint met 2 van zijn pieten welkom heten. Zij werden dan ook enthousiast toegezongen. Sint Nicolaas haalde 

enige mensen naar voren zoals o.a. Wim Domenie en Han Heesters die nog eens de toekomstplannen 

kenbaar maakten. Een verbouwing van de balzaal, een meerdaagse busreis (die gepland staat vanaf 16 t/m 

19 Mei, 2017) en meer… Ook had de Sint zijn oog op Maris Sperber en nog enige dames laten vallen, die 

hij onder grote hilariteit toesprak. Na het vertrek van de goed heilig man en zijn gevolg wist Gerrit 

Uittenberg, samen met DJ Aswin de stemming er goed in te brengen. Zelfs de polonaise werd nog gelopen! 

Intussen werd er gezellig wat gedronken, gebabbeld en gelachen en ook de inwendige mens werd verwend 

met allerlei hapjes. De middag werd afgesloten met een kop koffie en lekker warm worstenbrood. Dankzij 

de inzet van diverse vrijwilligers was het weer een geslaagde middag. En…. lieve Sint, hopelijk weer tot 

volgend jaar!

Daar dit het laatste nieuwsblad van dit jaar is, wil het bestuur, en tevens mede namens alle 

vrijwilligers van onze afdeling een ieder prettige feestdagen, een gelukkig 2017 maar vooral een 

gezond 2017 toewensen.

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 2 januari bij u worden bezorgd.

Website: Om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en de foto’s van onze activiteiten kijkt u dan 

regelmatig op onze website: htttp://ouderenbond-geertruidenberg.nl
http://ouderenbond.eu

http://ouderenbond-geertruidenberg.nl/

	Even Bijpraten

